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SPECIALE VOORWAARDEN VOOR HOORHULPMIDDELEN 
 
Onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel is meeverzekerd. 
Indien bepalingen van deze Speciale Voorwaarden afwijken van de bepalingen in de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden,  
dan geldt hetgeen bepaald is in deze Speciale Voorwaarden 
 
Art. 1 Begripsomschrijvingen 
1.1 Hoorhulpmiddel 
Hoortoestellen, soloapparatuur, BAHA, Med-El Vinbrant Soundbridge, uitwendige apparatuur bij cochleair implantaten, alsmede de 
daarbij behorende accessoires en toebehoren, zoals op het polisblad beschreven. 
1.2 Verzekerd bedrag 
De aankoopwaarde van het verzekerde hoorhulpmiddel, zoals vermeld op het polisblad. 
Indien de verzekeraar dit verzoekt, dient de aankoopnota van het verzekerde hulphoormiddel te worden voorgelegd. 
1.3 Verzekerde 
De gebruiker van het op het polisblad vermelde hoorhulpmiddel. 
1.4 Schade 
Verlies of beschadiging van het op het polisblad vermelde hoorhulpmiddel 
 
 
 
Art. 2 Omvang van de dekking 
De verzekering dekt het (de) op het polisblad omschreven hulpmiddel(en) tegen materiele schade door een hierna genoemde 
gebeurtenis: 

a. verlies, waaronder begrepen verlies of vermissing; 
b. beschadiging door elk van buitenkomend onheil. 

De polis kent de Non Contribution Clausule en zal een eventuele uitkering van een andere verzekeraar of leverancier aanvullen tot het 
bedrag, waarvoor krachtens deze voorwaarden een verplichting voor bestaat (subsidiaire dekking). 
Bij schade zal het aankoopbedrag en het op de polis vermeld verzekerd bedrag dienen als uitgangspunt bij de vaststelling van de 
uitkering. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke andere uitkeringen en, voor zover van toepassing, de in de polis opgenomen 
afschrijvingsregeling en vrijstelling. 
 
 
 
Art. 3 Verzekeringsgebied 
De verzekering is standaard van kracht in Europa. 
Indien op het polisblad is vermeld, dat werelddekking van toepassing is, is de verzekering van kracht in de gehele wereld. 
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Art. 4 Premie 
4.1 Premiebetaling 
De premie is bij vooruitbetaling op de premievervaldatum verschuldigd. Deze datum wordt altijd op 
het betalingsverzoek vermeld. Een betaling die na de premievervaldatum doch binnen de termijn 
van 30 dagen na het betalingsverzoek is ontvangen, wordt gezien als een tijdige betaling. 
Een onvolledige betaling wordt gezien als niet-betaling. 
4.2 Gevolg van verzuim van betaling bij aanvangspremie 
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30e dag na ontvangst van het 
betalingsverzoek betaalt of indien verzekeringnemer weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten 
aanzien van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na afloop van deze termijn. Hiervoor is geen 
aanmaning door de maatschappij vereist. 
4.3 Gevolg van verzuim van betaling bij vervolgpremie 
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie(s) weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten 
aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie(s) niet tijdig betaalt, wordt verzekeringnemer na de 
vervaldatum schriftelijk in gebreke gesteld. Mocht ondanks deze aanmaning de premie niet alsnog 
binnen 15 dagen zijn ontvangen, dan wordt met terugwerkende kracht geen dekking verleend voor 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de dag volgend op de datum van de aanmaning. 
4.4 Verschuldigdheid premie blijft / Herstel dekking bij betaling achteraf 
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer blijft verplicht 
de premie(s) volledig te voldoen. 
Indien de dekking werd opgeschort, wordt de dekking weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is voor het geheel (dus 
inclusief alle tot dan toe onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, de (incasso)kosten en (eventuele) 
assurantiebelasting), door de maatschappij is ontvangen en geaccepteerd. 
Indien de dekking is beëindigd, wordt deze niet in kracht hersteld door betaling van onbetaald gebleven 
bedragen. 
4.5 Terugbetaling van premie 
Behalve bij opzegging wegens opzet de maatschappij te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging van 
de verzekering naar billijkheid restitutie van de premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn 
verleend, onder aftrek van kosten. 
 
 
Art. 5 Uitsluitingen 
De verzekering kent geen dekking, indien: 

a. de schade uitsluitend bestaat uit beschadiging of verlies van de accu of batterij; 
b. de schade is ontstaan door de aard of een gebrek van het verzekerde hoorhulptoestel; 
c. de schade is veroorzaakt door een gebrekkige of ondeskundige reiniging, bewerking of reparatie; 
d. de schade is ontstaan terwijl het verzekerde hoorhulpmiddel in pand, huur of consignatie was gegeven; 
e. het verzekerde hoorhulpmiddel verloren is gegaan tijdens verzending per post; 
f. het verzekerde hoorhulpmiddel ook elders voor deze schade een dekking kent, al dan niet via een verzekering , mutulaiteit, 

garantie en/of toepassing van de Non Contribution Clausule; 
g. de schade uitsluitend bestaat uit schrammen, krassen en/of deuken, die de werking van het verzekerde hoorhulpmiddel niet 

beinvloeden; 
h. de schade is ontstaan terwijl het verzekerde hoorhulpmiddel onbeheerd wordt achtergelaten in een voor derden toegankelijke 

ruimte. 
 
Art. 6 Afschrijvingsregeling 
Er wordt een afschrijvingspercentage per jaar van 10% toegepast. De afschrijving wordt per begonnen maand pro rata toegepast. 
Vanaf het 5e jaar geldt de dagwaardebepaling. 
 
 
Art. 7 Vrijstelling 
1.1 Cochleaire implantaten 

+ per gebeurtenis is een vrijstelling van € 150,-- van toepassing bij beschadiging of gedeeltelijke schade, dat op de schadeuitkering 
in mindering wordt gebracht; 
+ per gebeurtenis is een vrijstelling van 10% op het verzekerd bedrag met een minimum van € 250,-- van toepassing bij verlies, 
vermissing of diefstal, dat op de schade-uitkering in mindering wordt gebracht. 

1.2 Overige toestellen 
+ per gebeurtenis is een vrijstelling van € 100,-- van toepassing bij beschadiging of gedeeltelijke schade, dat op de schadeuitkering 
in mindering wordt gebracht; 
+ per gebeurtenis is een vrijstelling van 10% op het verzekerd bedrag met een minimum van € 250,-- van toepassing bij verlies, 
vermissing of diefstal, dat op de schade-uitkering in mindering wordt gebracht. 

 
Art. 8 Non Contribution Clausule 
De polis kent de Non Contribution Clausule en zal een eventuele uitkering van een andere verzekeraar, zorginstelling en/of leverancier 
aanvullen tot het bedrag waarvoor krachtens deze voorwaarden en verplichting bestaat (subsidiaire dekking). 
Bij schade zal het aankoopbedrag en het op de polis vermelde bedrag dienen als uitgangspunt bij de vaststelling van de uitkering. 
Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke andere uitkeringen en, zover van toepassing, de in de polis opgenomen 
afschrijvingsregeling en vrijstelling.                                      


